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~ Ελάτε στις πατρογονικές μας εστίες

1 ·Πεντακάθαρες θάλασσες
i

•

Καλό και φθηνό-φαγητό

• Μεγάλο

πανηγύρι

(Αγία Σωτήρα

5, 6, 7 Αυγούστου)

• Φεστιβάλ Οινιάδων
• Επαφή με την ύπαιθρο

και την

παράδοση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

,

σας ευχεται

Χρόνια Πολλά για τη γιορτή
της Εκκλησίας μας
και καλές διακοπές

• Το Πάσχα στο Πεντάλοφο
• Νέα των Συλλόγων
• Όλα τα κοινωνικά γεγονότα του χω,

ριου

• Εκλογές στην Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
• Πολιτιστικά δρώμενα
• Γιατί κάποιος να έρθει στο

Πεντάλο

φο

• "Μικρά και ζουμερά"

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
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Μικρά και ζουμερά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

· Αναλυτικό

ΜαργαρΙτα Μιχόπουλου συζυγος τριαδη γέννησε κο ρΙτσι

ων του τηλεοπτικου σταθμου

Σαγρή ΜαρΙα συζυγος lωαν νη γ έννησε αγόρι

λακτων αρδευτικων καναλιων, από τα οποΙα στην κυριολεξΙα

ρεπορταζ φιλοξένησε το κεντρικό δελτΙο ειδήσε

Antl

για το πρόβλημα των αφυ

βρΙθει ο Δήμος Οινιαδων. Τα δυστυχήματα που έχουν συμβεΙ
ΓΑΜΟΙ

εΙναι παρα πολλα, αρκετός κόσμος , κυρΙως νέοι, έχουν αδικα

Μακρής ΒασΙλειος του ΕυθυμΙου με την Φιλιω Κολωνια

χαθεΙ κατι που θα μπορουσε καλλιστα να εΙχε αποφευχθεΙ

(Κατοχή)

·

ΑΡΔΕΥΣΗ: Το νερό του Αχελωου μας που προορΙζεται για

το πότισμα των χωραφιων και των κήπων μας
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

-

Ο Λυμπ έριος Χρήστος την κόρη του Ν ικολέττα

προορΙζεται προς πόση. ΑγαπητοΙ συγχωριανοΙ μας και συ 

Ο Χαλδουπης Νικόλαος το γιο του Αθανασιο

ντοπΙτες των διπλανων χωριων, αυτές εΙναι δυο εντελως δι

Ο Φλέρης Αντωνης το γιο του Επαμειν ωνδα

ΥΔΡΕΥΣΗ: Μικρότερος όγκος επεξεργασμένου νερου που

αφορετικές έννοιες . Αν βρΙσκεστε σε συγχυση, υπαρχουν και

Ο ΛιαπΙκος ΚωνσταντΙνος την κόρη του Βασιλική - ΧριστΙνα

λεξικα. Γι' αυτό λοιπόν, ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ, γιατΙ ΜΙΑ ΕΧΟΥΜΕ

Ο Ζαγγανας Δημήτρης το γιο του Πέτρο-Σταυρο

και ΜΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ. Όπως και τις ημέρες του πασχα που

Ο Γαντζουδης ΗλΙας το γιο του Γεωργιο

παραλΙγο να ... μεταναστευσουμε, προκειμένου να κανουμε
μπανιο

ΘΑΝΑΤΟΙ

· Οι

Δημητρουκας ΚωνσταντΙνος του Αποστόλου

πυρκαγιές στα μέρη μας αποτελουν ιδιαΙτερα συχνό φαι

νόμενο ιδΙως κατα την περΙοδο του καλοκαιριου. Προσοχή,

Πετρονικολός Γεωργιος του Χ ρήστου

όμως, καποτε θα σταματήσουν να χαρακτηρΙζονται ως ατυχή

Εκδρομή μ ε αφορμή την βαπτιση του μικρου Γιωργακη στην
ΠαναγΙα της Τήνου. ΣυγγενεΙς και φΙλοι της οικογενεΙας ΗλΙα

Γ. Γαντζουδη ταξΙδ εψαν έως την Μεγαλόχαρη για να αναδεΙ 
ξουν τον μικρό συγχωριανό μας. Τους ευχό μαστε να τους ζήσει.
-

Άδικα κόπηκε το νήμα της ζωής του συγχωρ ιανου μας Γεωργιου
Πετρονικολου, μετα από νοσηλ ε Ια λΙγων ημερων σε κωματω
δη κατασταση στο Πανεπιστημιακό ν οσοκομεΙο του ΡΙου, ως

αποτέλεσμα τροχαΙου δυστυχήματο ς. Ολόθερμα συλλυπητήρια
στους συγγενεΙς του.

ματα!! Έλεος, προστατέψτε την πατρΙδα μας, τα δαση μας, το
φυσικό περιβαλλον του τόπου μας. Ίσως, οι εντατικότερες πε
ριπολΙες της αστυνομΙας και της πυροσβεστικής περιορΙσουν

το κακό. Κι εμεΙς, βέβαια, πρέπει να έχουμε τα ματια μας δεκα
τέσσερα!

· Νέα μόδα Tq extreme sports στην περιοχή

μας, αφου οι κατοι 

κοι έχουν' ασκηθεΙ σε αυτα χωρΙς καν να το γνωρΙζουν. καντε
μια βόλτα με το αυτοκΙνητό σας στο οδικό δικτυο Ξηρομέρου,

για να νιωσετε την περιπέτεια. Ο όρος « κατσικόδρομος » θα
ήταν επιεικής, αλλα υπομονή ... Ας όψονται τα μπαλωματα
ενόψει Δημοτικων εκλογων! Έτσι δεν εΙναι κυριοι τοπικοΙ ΑΡ

Ευχαριστήρια

ΧΟΝΤΕΣ;

Για την πραγματοποίηση της εκδηλωσης στη Φανερωμένη . τη

· Το

κιρκινέζι εΙναι ένα σπανιο εΙδος μικρου γερακιου που ζει

Δευτέρα του Πάσχα, οφείλουμε να ευχαριστησουμε τους:

σε κατοικημένες περιοχές. Ποιες περιοχές δηλαδή , αφου υπαρ

Αδερφούς Μ ιχόπουλου για το αρνί,

χουν μόνο δυο ζευγη στο ΛεσΙνι και ένα στο χωριό μας. Το κιρ 

Σούπερ μάρκετ Μαζαράκη για τα αναψυκτικά,

κινέζι έχει αναγκη την προσοχή όλων μας. Έτσι δεν εΙναι κυριε

Ζαχαροπλαστείο ΠαντελlΙ Κατσούλα,
Στάθη Κουτσουβέλη για τα ψηστικά,
Βασιλεία Χριστοδουλοπούλου του οινοποιείου Μαλεβός για τα
κρασιά,

Σούπερ μάρκετ Δημητρίου για τις προσφορές του
και τους συγχωριανούς μας που ετοίμασαν κουλουράκια και αυγά.
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ΚΥΝΗΓΕ;

·

Σας έχει γεννηθεΙ μήπως ποτέ η απορΙα, για το ποιός εΙναι

ο παλιότερος κατοικος του Πενταλόφου; Μα, φυσικα ο πε
λαργός μας στον τρουλο της Αγια-Σωτήρας που μας κοιταζει
όλους αφ ' υψηλου. Και με το δΙκιο του μαλιστα, όχι σαν κα
ποιους αλλους ...

·Η

τελευταΙα φυτευση δέντρων που έγινε στο χωριό μας και

πιο συγκεκριμένα στον προαυλιο χωρο το Δημοτικου σχολεΙ
ου, χρονολογεΙται καπου στα .. . βαθη του

1985! Έκτοτε,

ουτε

κλαρακι, ουτε ένα δέντρο στον τόπο μας, το Κρυφό παραμένει
« καραφλό », το δασυλλιο γέρασε. Μήπως , θα έπρεπε καποια
στιγμή να μας απασχολήσει το ζήτημα;

· « Κακές

γλωσσες» κανουν λόγο για μετατροπή του γραφεΙου

του Αγροτικου Συνεταιρισμου Πενταλόφου που βρΙσκεται δΙ
πλα στο Κοινοτικό καταστημα του χωριου σε ... καρβουναπο
θήκη! Άραγε λένε την αλήθεια;

· ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ: Στο χωριό μας, όπως

πληροφορηθήκαμε, ταχυδρόμο βλέπουμε ΜΟΝΟ όταν μοιρα

ζονται οι συνταξεις, για ευνόητους λόγους μαλιστα, αφου της
πληρωμής, έπεται ... φιλοδωρημα. Τα υπόλοιπα (λογαριασμοΙ,
έγγραφα εφορΙας, συνδρομές κινητής τηλεφωνΙας, πιστωτικές
καρτες) , ακόμη αναζητουνται .. .

~ ENTAAElφEl
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μεγάλης ανταπόκρισης των συγχωριανών μας έτυχε η ΝΕΑ

προσπάθεια του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλιου της Αδελ

Πάσχα στο χωριό
Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Μεγάλης
Εβδομάδας στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο

φότητας Πενταλοφιτών Αθηνών και Περιχώρων, να προχωρήσει

χωριό μας. Πλήθος συγχωριανών και επισκεπτών παραβρέ

στην επανέκδοση της εφη μερΙδας. Μια μικρή βόλτα των μελών του

θηκε αυτές τις μέρες στο Πεντάλοφο. Πολλά πυροτεχνήμα

Συμβουλιου στο χωριό, κατά τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα, αρ

τα φώτισαν τον Ακαρνανικό ουρανό, ενώ το πατροπαράδοτο

κούσε για να διαπιστώσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου γι' αυτή

έθιμο της καύσης του Ιούδ α εντυπωσίασε τους πάντες . Τη

τη φρέσκια ιδέα. Βέβαια, υπήρξαν και ... παραφωνιες, αφού ορισμέ

Δευτέρα του Πάσχα η Αδελφότητα γιόρτασε στο χώρο της

νοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να υποβαθμισουν την προσπάθεια
μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας προσκαλει και

προκαλει σε συζήτηση (γιατι μόνο έτσι λύνονται οι παρεξηγήσεις)
τον οποιονδήποτε παρουσιάζει αντιρρήσεις και εμπόδια.

· Στην

αγορά καινούργιου πολυμηχανήματος προέβη πριν από λι

γες ημέρες, η Αδελφότητα Πενταλοφιτών Αθηνών και Περιχώρων,

Παναγίας Φανερωμένης. Εκε ί όλοι οι παρευρισκόμενοι χόρε
ψαν και τους προσφέρθηκε κέρασμα από τα μέλη του συλλό

γου μας. Αξίζει να σημειώσουμε τη συμβολή της συγχωριανής
μας Ελένης Μπίτση που με δική της πρωτοβουλία το ξωκκλή
σι "άστραφτε" από καθαριότητα.

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν από την επα
νέκδοση της εφημερΙδας. Πλέον, η Αδελφότητα διαθέτει και

fax,

με το οποιο μπορειτε να επικοινωνεΙτε. Σας περιμένουμε.

· Αντιθέτως, στάσιμο έμεινε το θέμα της ιστοσελιδας του Συλλόγου
μας στο internet που αποτελει μια από τις προτεραιότητες του νέου
Συμβουλιου, αφού κάποιοι φρόντισαν να μεινουν, ως ειθισται, στα
λόγια ...

· Εφτακόσια Ευρώ,

ειπε κάποιος, κόστισε το βάψιμο και ο καθαρι

σμός των γραφειων της Αδελφότητας που κάναμε, πριν από λιγους
μήνες. Με εφτακόσια Ευρώ, φιλε, βάφαμε ολόκληρο το τετράγωνο
που βρισκεται η πολυκατοικια στη Σωκράτους.

· Αναλυτικό αφιέρωμα στο Σύλλογό μας φιλοξένησε η γνωστή

εφη

μεριδα του Αγρινιου και ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανιας 'πο
ΛΙΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ', πριν από λiγo καιρό, ενώ
υπήρξε και σχετική παρουσιαση της εφημεριδας μας. Εκτός αυτού,

ιδιαιτερες αναφορές στη νέα μας προσπάθεια έγιναν στα περιοδι
κά Βελανιδιά, του Συλλόγου Φιλων Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος

« Η Αμαδρυάδα» , Ριζα Αγρινιωτών, στην εφημεριδα Κατούνα Μεδε
ών, καθώς και Οινιάδες Κατοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατο
χιανών Αθήνας, όπου δραστηριοποιειται ο φιλος μας και γνωστός
δικηγόρος στην Αθήνα, Π. Μποβολής.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΠΑΛΑΜΑ
Η Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου 'Ή Έξοδος"
προχωρεί στην κατασκευη προτομης του Κωστη

Παλαμά στον Δημο Περιστερίου. Όσοι θέλουν να
συνεισφέρουν ας απευθύνονται στον πρόεδρο Χρ.
Χούτα . Τηλ. 6972 759689

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Φανερωμέν ης

Τ ΑΒΕΡΝΑ
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Ο
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ΓΑΜΩΝ

-
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Γιατί κάποιος να έρθει στο ΠεντάΑοφο
του Ιωάννη Βλ. Τζακώστα
Αν κάποιος με ρωτουσε να του πω που θα ηθε

από τα χρόνια της τουρκοκρατίας ακόμη.

λα να ταξιδέψω στο όνειρό μου, αυτό θα ηταν

Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το χωριό μας

το Πεντάλοφο. Μπορεί να ακουγεται λίγο

έχει « βγάλει » εξέχοντες μουσικους της πα

αλαζονικό, όμως, πιστέψτε με είναι η φωνη

ράδοσης και μη, όπως ο αείμνηστος Αρι

της καρδιάς.

στείδης Μόσχος, ο Ν. ΜωραΤτης, ο Θ. Κε

Όλοι εμείς που ζουμε μακριά από τον τόπο

ραμίδας, η νεότερη και αρκετά ταλαντου

μας, έχουμε την πικρη εμπειρία να αναγνω

χα Αρετη Κετιμέ, καθώς και η ποιητρια και

ρίσουμε και να εκτιμησουμε τα στοιχεία που

τραγουδοποιός Αγαθη Δημητρουκα , συ

συνθέτουν τη μορφη του χωριου μας. Αυτά τα

ντροφος του Γκάτσου, ο μουσικοσυνθέτης

στοιχεία είναι που μας καθορίζουν, μας κάνουν

Λίνος Κόκοτος που έχει Πενταλοφιώτικη

να ξεχωρίζουμε και όποιο δελεαστικό και εξω

παιδεία και βιώματα, όπως κι ο στιχουργός

τικό μέρος μπορεί να σκεφτουμε, ποτέ δε μας

Μάριος Φίλης.

αφηνουν να ξεχάσουμε την ταυτότητά μας .

Άλλα πανηγυρια της περιοχης γίνονται

Παρά την συγκριτικά μικρη έκταση του χω

στην Αγια-Αγάθη με αρματωμένους κα

ριου μας, τα χαρακτηριστικά των κατοίκων

βαλάρηδες με νταουλια κα ζουρνάδες. Της

του, αλλά και ομογενών του είναι καθοριστι

Παναγίας Λεσινιώτισσας, στην Ιερά Μονη

κά. Μερικά από αυτά είναι η εξωστρέφεια, η

του ιστορικου τόπου, όπου οι προσκυνητές

ελευθερία έκφρασης, η απλότητα των ανθρώ

κάνουν ολονυχτία στην αυλη και στο χώρο

πων και η σεμνότητά τους, η επιμονη στην πο

μπροστά από το Καθολικό με την εικό

λιτισμικη μοναδικότητά τους, ο τρόπος επικοινωνίας, η δυνατη-επιβλητικη

να της Ζωοδόχου Πηγης, έργο του Ευαγγελιστη Λουκά! Το πανηγυρι του

προφορά που συνδέεται με τον τρόπο ζωης, η φιλοξενία και πάνω απ' όλα

Αϊ-Συμιου στο Μεσολόγγι που συμβολίζει την έξοδο και τη σωτηρία των

η λαχτάρα για γλέντι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τα γλέντια του Πεντα

πολιορκημένων προς το μοναστηρι του Αγίου Συμεών και δεκάδες άλλα

λόφου είναι παντου γνωστά.

πανηγυρια στα γυρω χωριά που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του κα

Σε όλη την επαρχία η μυρωδιά της φυσης δίνει ευχάριστη αίσθηση, πέραν

λοκαιριου .

αυτης, όμως, συνυπάρχουν και αυτές από τα ντόπια εδέσματα που δεν είναι

Άξιο ιδιαίτερης μνείας είναι το Φεστιβάλ Οινιάδων που γίνεται στις αρχαί

άλλα από τα γνωστά σε όλους εμάς «κοψίδια» , μιας και είναι πάρα πολλές

ες Οινιάδες, στον Τρίκαρδο, με γνωστές παραστάσεις και εκδηλώσεις που

οι ψησταριές και οι ταβέρνες κατά μηκος του κεντρικου δρόμου του χωριου

πραγματοποιουνται στο αρχαίο τους θέατρο.

μας. Η φημη τους ξεπερνά τα συνορα της επαρχίας και κατέχουν περίοπτη

Είναι πολλοί οι λόγοι για να επισκεφτεί κανείς και να κάνει διακοπές στον

θέση στη λίστα των καλοφαγάδων ντόπιων η περαστικών και στη συνεί

τόπο μας . Σε αυτό το σημείο θα ηθελα να επισημάνω την πληθώρα παρα

δηση τους, για τα γουρουνόπουλα, τα κοκορέτσια και όχι μόνο. Ακόμη κι

λιών μας , οργανωμένων η όχι που απλώνονται στο Ιόνιο Πέλαγος. Πιο

όσοι δεν είναι λάτρεις του ψητου κρέατος, θα συναντησουν πιτσαρίες και

εντυπωσιακη , η παραλία του Λουρου, με πολυάριθμα αναψυκτηρια και ξα

ζαχαροπλαστεία, ενώ ξεχωριστό είναι το παγωτό που μπορουν να γευτουν

πλώστρες στην ψιλη της άμμο. Το Διόνι και το Βαλτί, είναι πιο απόμερες

στις καταπράσινες όχθες του Αχελώου, στο χωριό μας.

βέβαια, αλλά πεντακάθαρες και με άγρια ομορφιά. Αναμφίβολα, όμως, το

Το Πεντάλοφο είναι ένα χωριό με πολλους ηχους, εκεί θα σε χαιρετίσουν

πιο τουριστικό μέρος με οργανωμένες παραλίες και τουριστικη υποδομη,

και θα νιώσεις «εφοδευον » σε σκοπό κέντρου νεοσυλλεκτων στρατιωτών,

δεν είναι άλλο από τον Αστακό.

δυνατά και καθαρά βγάζοντας έναν αυθόρμητο ενθουσιασμό σε κάθε τους

Το Πεντάλοφο, μπορεί ν' αποτελέσει έδρα για μονοημερες εξορμησεις και

έκφραση .

αποδράσεις σε πολλους προορισμους, όπως η Ναυπακτος και το Γαλαξί-

Επίσης, μας χαρακτηρίζει η αμεσότητα στις πόρ

δι ανατολικά, η Αμφιλοχία και το Μενίδι βόρεια,

τες χωρίς φόβο ν' αντικρυσουμε το γείτονα. Έτσι,

παρά-Ιόνια ο Αστακός, ο Μυτικας, ο Πάλαιρος , η

οι πρόγονοί μας, αλλά και εμείς οι νεότεροι έχουμε

Βόνιτσα και η Λευκάδα. Ακτοπλοϊκώς από Αστα

τα σπίτια μας στον τοίχο του διπλανου, πράγμα το

κό η Ιθάκη, η Κεφαλλονιά και για τους λάτρεις της

οποίο δίνει την αίσθηση της θαλπωρης και συγγε 

εξερευνησης ο Αχελώος και οι εκβολές του, οι Εχίν 

νοποίησης. Γι' αυτό το λόγο, η προσφώνηση προς

δες νησοι και όλα τα μικρά νησάκια κατά μηκος

τους μεγαλυτερους είναι « μπάρμπα » και « θείτσα» ,

της Ακαρνανίας, όπως ο Κάλαμος, ο Πεταλάς και ο

αντί του κυριε και κυρία αντίστοιχα.

Σκορπιός του Ωνάση με καραβάκι από το Μυτικα .

Το καλοκαίρι, το Πεντάλοφο αποτελεί πόλο έλξης

Όλες αυτές οι αποδράσεις δεν απέχουν περισσότε

των επισκεπτών για τη βόλτα τους, διότι καλυπτει

ρο από μία-μιάμιση ώρα από το Πεντάλοφο .

όλο το φάσμα διασκέδασης, καλό φαγητό, προσεγ 

Αυτά και άλλα πολλά σε ένα μικρό και όμορφο

μένα μαγαζιά, όμορφα μέρη δίπλα στο ποτάμι, καλη

χωριό της πανέμορφης πατρίδας μας που για εμάς

εξυπηρέτηση, αρκετη μουσικη και πολλά σφηνάκια

τους Πενταλοφιώτες αποτελεί έναν παράδεισο,

κάτω από τον έναστρο ουρανό.

έναν τόπο αναφοράς και αγαλλίασης για την ψυχη

Ένας επιπρόσθετος λόγος επίσκεψης στο χωριό μας,

και το σώμα, με μεγάλη κληρονομιά και ιστορία, με

είναι το θρησκευτικό πανηγυρι της Μεταμόρφωσης

παρελθόν, παρόν και μέλλον.

του Σωτηρος στις

6 Αυγουστου.

Όσο υπάρχει στην καρδιά και τα όνειρά μας, άλλο

Πρόκειται για τρι

ημερο γλέντι με παραδοσιακους ρυθμους και αρκε

Και το Πεντάλοφο θέλει τον...

τά τσάμικα. Είναι από τα πιο γνωστά και φημισμένα

Γερμανό του! (Καταπόδης Πάνος)

πανηγυρια της περιοχης, ενώ διατηρεί τις ρίζες του

τόσο θα υπάρχει και με την έμπρακτη συμβολη μας
για πρόοδο και ανάπτυξη, έστω και για λίγες ημέρες
των διακοπών μας.

Τ ριανι:αψυλλόπουλος Παναγι6'Η:ης
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

-

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ

-.:ηί\.

697486 33 13, 210 95 31 791
Γρυηάρη 57 - Καλλιθ έ α

~I!NTAAElφEl
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~«Πll ΔΙΙΔΙΙΒΙΤΙΑ .

Παραμελημένο το δασύλλιο

Επιστολή προς την Αδελφότητα

κατά τις ημέρες του Πάσχα

Θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Είναι ελπιδο φ ό ρο το ότι , μέσα
στην κρίση και απαξίωση θεσμών και αξιών, βρεθήκατε εσείς, ν έα παιδιά, να

Δεν γνωρίζω ποια αρχή είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα και την

συνεχίσετε την παράδοση των αρχαιότερων, οι οποίοι είχαν να επιδείξουν

ευπρεπή όψη των δημόσιων χώρων του χωριού μας, ειδικο. σε μέρες
γιορτινές, κατο. τις οποίες αυξο.νει κατο. πολύ ο πληθυσμός του χω-

σπουδαίο πολιτιστικό έργο διατηρώντας ζωντανή την παράδοση , με τη δι

.

οργάνωση εκδηλώσεων και τους δεσμούς των Αθηναίων- Πενταλοφιτών με

ριού γεμίζει οικογένειες και μικρο. παιδιο.. Το δασύλλιο του χωριού

το χωριό τους .

μας σίγουρα θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη κατο.σταση τις γιορ

Βλέποντας το νεανικό ενθουσιασμό σας οι παλαι ότεροι θα σας β οηθούν,

τινές ημέρες του πο.σχα, απλο. και μόνο αν είχαν καθαριστεί τα χόρ
τα, τα οποία έφθαναν και το ένα μέτρο, ούτως ώστε να μπορούν να

πηγαίνουν τα παιδιο. να παίξουν, να κο.νουν τη βόλτα τους οι μητέ
ρες με τα μωρο. τους και να καθίσουν στα ήδη υπο.ρχοντα παγκο.κια.
Καθώς όλοι γνωρίζουμε το δασύλλιο αποτελούσε πο.ντα ένα από τα
λίγα σημεία αναφορο.ς και χώρος συνεύρεσης κατο. την καλοκαιρι

ακόμα και κάθε είδους πνευματικοί άνθρωποι του ευρύτερου γεωγραφικού
π εριβάλλοντος, στους οποίους πρέπ ε ι να απευθύνεστε, έστω κι αν δεν είναι
μέλη της Αδελφ ότητας , οι οποίοι φρ οντίζουν και πονούν τον τόπο μας .
"Το ν τόπο μας/ που άλλοι τον είχαν πρώτα/
σε εμάς τον παραδώσανε/ ΚάΙ άλλοι τον καρτεράν ε':

Με την ευκαιρία ήθελα να επισημάνω μέσα από τις στήλες του έντυπου ο ρ
γάνου σας ένα γεγονός που συνέβη και που πιστεύω, ότι εσε ίς, από τη θ έση

νή βόλτα των συγχωριανών μας. Η καθαριότητα είναι πολιτισμός,

που κατέχετε μπορείτε με την παρ έ μβασή σας να το τατακτοπο ιήσετε και

το να δίνει μια κοινωνία, έστω μικρή, τη δυνατότητα στα μέλη της

εξηγούμαι: Δεξιά της κεντρικής πύλης της εκκλησίας του χωριού "Μετα 

και στους επισκέπτες της, χώρους οργανωμένους και προσεγμένους

μόρφωση του Σωτήρ ο ς" υπήρχε εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα, πάνω στην

προς κοινή χρήση, συμβο.λλει στην ποιότητα της ζωής των μελών

οποία αναφερόταν το ιστορικό της αν έγ ε ρσης του ναού, γραμμένο από τον

ιστοριοδίφη Κ. Σ . Κώνστα, από τη Γουριά και η οποία καταστράφηκε κατά

της, ειδικο. στα νεότερα εξ αυτών.
Β.Ξ .

πος επανατοποθέτησής της . Το θαυμάσιο κείμενο είναι γραμμένο γύρω στα

1970.

ΑΝΤΑΜΩΜΑ
14

Αυγούστου από

11

ρικής, αλλά από λογοτεχνικής πλευράς την αφαίρεσαν και κατέστρεψαν. Τέ 

τοια μνημεία δεν καταστρέφονται και πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί τρό

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ
Την Κυριακή

την πυρκαγιά ή κάποιοι μη εκτιμώντας την αξία του κειμένου και από ιστο 

Ευχαριστώ για την φιλοξεν ία και εύχομαι ευόδωση των σκοπών της

Αδελφότητας .

π.μ. έως

11

Με τιμή Διονύσης Μπερ έ ρης

μ.μ., η

τ . Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

ΠΑΝ.ΣΥ. διοργανώνει αντάμωμα Αιτωλοακαρνάνων στις
Φυτείες Ξηρομέρου σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ιδιαίτερα πλούσιο

Ευχαριστούμε τον συντοπίτη μας για τα καλά του

και καλούμε του συμπατριώτες μας να συμμετάσχουν με

λόγια. Το κείμενο της επιγραφής θα παρατεθεί στο

την παρουσία τους.

επόμενο τεύχος λόγω έλειψης χώρου.

Περιβαλλοντική Ημερίδα στον Αστακό Υια το Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου
Στο β ελανιδοδασο ς του Ξηρομέρου ήταν αφιερωμένη η Περιβαλλο 

δέντρο της βελανιδιο.ς γενικότερα» .

ντική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αστακού. Στό 

Ιδιαίτερα ενδιαφ έ ρουσα ήταν η ομιλία του συντοπίτη μας , κ. Π. Κο 

χο ς του Συνεδρίου, όπως τονίστηκε και από τους εκλεκτούς ομιλητές ,

ντού, Καθηγητή και Γενικό Γραμματέα Πρυτανείας στο Πανεπιστήμιο

αποτέλεσε καταρχήν η προ στασία του μνημε ίου αυτού της ελληνικής

της Αθήνας, ο οποίος αναφ έρθηκε δι ε ξοδικο. στη μέγιστη αξία του

φύσης και εν συνεχεία η ανο.δ ε ιξη και ανο.πτυξή του, προκε ιμένου ν '

δασους από κο.θε ο.ποψη . Ο κ. Κοντός, επίσης , εξήρε την προσπο.θ ε ια

απ οτελέσει π ό λο έλξης για του Αιτωλο ακαρνο.ν ε ς, αλλο. και όλους

που καταβο.λλει η Εθελοντική Ομάδα Φοιτητών της Σχολής ΔΦΠ Ε

τους Έλληνες.

και συγκεκριμένα των Τμημάτων Διαχε ίρισης Περιβάλλοντος και Φυ

Όπως τόνισε ο Πρ όεδρος του Συλλόγου Φίλων Βελανιδιο.ς και Περι

σικών Πόρων και Οργάνωσης-Διαχείρισης Αγροτικών Εκμ εταλλ εύ 

β ο.λλοντος « Η Αμαδρυο.δα» κ. Χ. Γαζέτας: « Η εκδήλωση επαλήθευσε

σεων που έχουν σαν έδρα τους το Αγρίνιο, καθώς και των καθηγητών

τις πρ οσδοκί ες μας , σημείωσε μεγο.λη επιτυχία, καθότι όλοι οι ειση

τους στα πλαίσια του Προγράμματος « Βιοποικιλότητα, Ανάδειξη και

γητές με τους λόγους τους ανέδειξαν το β ελαν ιδ ο δο.σος και το ιερό

Προστασία του Βελανιδοδάσους Ξηρομ έρου Αιτωλοακαρνανίας » .

αΠΤIΚΑ
ΦΑΚΟ Ι Ε ΠΑΦΗΣ

ΨΗΤΟΗΟΑΕΙΟ
ΟΥΝΤΡΑ
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. ΠfιΗΙΑfιΒΙΤIΑ.

Εκλογές στην Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
Χωρίς παρατράγουδα και με αρκετά ικανοποιητική συμμετοχή των ψηφο
φόρων, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή

24

Απριλίου

2005

Γ. Αντιπρόσωποι της ο.Π.ΣΥ.Ξ στην ΠΑΝ.ΣΥ

αρχαιρεσίες

Τρυφιάτης Δημοσθ. Παναγιώτης

στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (ο.Π.ΣΥ. Ξ), για

Βαρόπουλος Δημοσθένης

την ανάδειξη των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμ

Χολής Ηλ. Παναγιώτης

βουλίου και των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στην ΠΑΝ.ΣΥ.

Χρόνης Σπ. Επαμεινώνδας
Κολοβός Ιωάν. Γιώργος

Τα αποτελέσματα

Α. Κεντρικό Συμβούλιο
Σουφλέρης Κ. Στέφανος

99
80
78
76
66
66
61
58
57
53
43
41
39
38

Στεργίου Θ. Δημήτριος
Κλαδευτήρας Γ. Χρήστος
Βενέτης Γ. Σπύρος
Ρούπας Φ. Ιωάννης
Χολής Ηλ. Παναγιώτης

Καρέλου Π. Αντωνία
Γεροδημήτρης Σ. Αθανάσιος
Τομαράς Κ. Διονύσιος
Μουρκούσης Χ. Βασίλειος

Τσορβατζής Γ. Μιχαήλ
Δερέκης Μάκης
ΚουβέληςΓ.Χαράλαμπος

Γραμμένος Αθ. Πολύκαρπος

Παπαναστάσης Ευαγγ. Παρασκευάς

Εκπρόσωπος Συλλόγου

Μαλτέζου Ν. Ευδοκία

Τρύφου

Γραμμένος Αθαν. Πολύκαρπος

Παπαδάτου

Μπουρνάζος Κ. Βασίλης

Αστακός

Κιτεμές Π . Αθανάσιος

Αετός

68
63
61
60
58
51
45
40
35
34

Αστακός
Βασιλόπουλο
Χρυσοβίτσα
Πάλαιρος
Αρχοντοχώρι

Κατούνα
Ρίγανη
Φυτείες
Πεντάλοφο

Θύριο
Εκλέγονται οι επτά πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης.

Αρχοντοχώρι

Βασιλόπουλο

Στις

Κατούνα

Ομοσπονδίας, ως εξής:

5 Μαίου,

τώρα, συγκροτήθηκε σε σώμα το Κεντρικό Συμβούλιο της

Ρίγανη

Πρόεδρος: Χρήστος Κλαδευτήρας

Αετός

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ρούπας

Κανδήλα

Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Στεργίου

Πεντάλοφο

Ταμίας: Στέφανος Σουφλέρης

Μοναστηράκι

Αν. Γενικός Γραμματέας: Αντωνία Καρέλου

Φυτείες

Οργανωτικός Γραμματέας: Αθανάσιος Γεροδημήτρης

Ρίγανη

Αν. Ταμίας και έφορος βιβλιοθήκης και εκδόσεων: Διονύσιος Τομαράς
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σπύρος Βενέτης
Μέλη: Μιχάλης Τσορβατζής, Βασίλη ς Μουρκούσης, Παναγιώτης Χολής.

Εκλέγονται οι έντεκα πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης.
Β. Εποπτικό Συμβούλιο
Νικάκης Δ . Ιωάννης
Κατσαρομήτσος Γ. Γεράσιμος

Τριλίβας Ε. Σπύρός
Σωτηρίου Θ. Παναγιώτης

Μαλτέζου Ν. Ευδοκία
Σκουλικαρίτης Παναγιώτης

Ημερίδα της ο.Π.ΣΥ.Ξ στη Βόνιτσα

Τρύφου

96
67
64
57
49
35

Πρόδρομος

Με μεγάλη επιτυχία η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου

Αστακός

διoργάνωσ~ στις

Παπαδάτου

αρχαιότητες στο Ξηρόμερο και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της περι

Κατούνα

οχής». Εμείς, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε συγ

Πεντάλοφο

χαρητήρια για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να ευχηθούμε να υπάρ

16

Απριλίου

2005

στη Βόνιτσα, Ημερίδα με θέμα: «Οι

ξουν και στο μέλλον παρόμοιες δράσεις.

1000/0 αποσύνδεση

,

στον καπνό,

1000/0 ικανοποιημένοι οι παραγωγοί
,

,

απο τους χειρισμους του υπουργειου
Πλήρως ικανοπο ιημένοι, στη μ εγάλη πλειοψηφία τους, εμφανίζονται

τητα με την ποικιλία και την περιοχή που καλλιεργ ούν. Παράλληλα,

οι καπνοπαραγωγικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου,

κάθε χρόν ο θα τους παρακρατε ίται ποσοστό

μετά την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί

το οποίο θα προορίζεται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων βελτίω

2%

επί των ενισχύσεων,

μων κ. Ε . Μπασιάκου για την οριστικοποίηση ενός καθεστώτος πλή

σης της ποιότητας, αν και ακό μη δ εν έχουν ξεκαθαριστεί οι ό ροι, με

ρους αποσύνδεση ς των ενισχύσεων από την παραγωγή καπνού που

τους οποίους θα γ ίνονται οι πληρωμές αυτές και αν θα γίνονται μέσω

θα ισχύσει-καλώς εχόντων των πραγμάτων-από το

των Ομάδων Παραγωγών.

2006

ως το

2013.

Τα εν λόγω μέτρα, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Το εν λόγω καθεστώς θα ισχύσει μ έχρι το
έως και

2009, αφού για τις εσοδ είες
50% του ποσού αναφ ο ράς

και Τροφίμων κ . Ε . Μπασιάκο θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και στην κατοχύρωση

να μεταφέρεται στο Β ' Πυλώνα για πρ ογρ ά μματα αγρ οτικής αν άπτυ

του μέλλοντος του πολύπαθου αγροτικού τομ έα της χώρας.

ξης και το υπόλοιπο

Αναλυτικότερα, οι παραγωγοί καπνού δικαιούνται το

ται για τον υπολογισμό της Ενιαίας Απο συν δεδεμένης Εν ίσχυσης.

όρου των ενισχύσεων που ελάμβαναν την τριετία

100% του μέσου
2000-2002, ανεξάρ-

201 2,

προβλέπεται ποσοστό

2010

50% του

πο σού αναφ ο ράς θα συμπεριλαμβάνε 
Αλέξανδρος Α π. Μπίκας

ζαχαροπλαστείο
είδη δώρων

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
Π Ο Λ Ι ΤΙΚ Ο Σ Μ Η ΧΑΝ Ι Κ Ο Σ Ε . Μ . Π .
Μ Ε Λ Ε Τ ΕΣ

-

ΚΑΤΑΣ Κ ΕΥΕ Σ
Π ΩΛ ΗΣΕ ΙΣ

-

Τ Ο Π Ο Γ Ρ ΑΦ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ ΑΣ Ι Ε Σ

Δ Ι ΑΜΕ Ρ Ι ΣΜ ΑΤΩ Ν

_ _ __

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ.

Γ ΡΑΦΕ Ι Ο: ΤΗ Λ.

2 6 320 3 1 4 6 4, 3 1 802

Κ Ι ΝΗΤ Ο ΤΗΛ.

καφέ

-

& FA X: 2 63 1 0266 7 4 - ΜΕΣΟΛΟ ΓΓΙ
6 974 50 5 6 3 4 - e - Illa il : Ilpa p a I@ t e e. gr

σ6ελισι:ήρισ

ΝΟΣΤΙΜον ΛΙΚΟ
ΠΑ..ΝΤC>Σ

ΣΑΓΡΗΣ

Tvnc>v

Κατσούλας Παντελής

ΙΩΑΝΝΗΣ
----~-------

ΤΗΛ:

6936 06 46 45
ΑΘΗΝΑ

Πεvι:άλoφo
τηλ .

26320 31 464 , 31 802

λ πεΝΤΑΑθ'Ι'θ
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ΒΙΒΛΙΟΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιμέλεια:, Ιωάννης Ελ. Τζακώστας

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να σας παρουσιάζουμε κάθε

•

«Ανατομία της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου» του

φορά και μια διαφορετική λίστα με βιβλία που παρουσιάζουν

Γαβριήλ Σ. Αλπέντζου, Δρ. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπι

τοπικιστικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Βιβλία γραμμένα από

στημίου Αθηνών

πατριώτες μας Αιτωλοακαρνάνες ή μη, ακαδημαΙκούς, καθη
γητές, λογοτέχνες, συγγραφείς και γενικότερα ανθρώπους

•

του πνεύματος που συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην

Τέχνες, Αθήνα

προβολή και ανάδειξη του τόπου μας.
Σας θυμίζουμε ότι εάν έχετε να μας προτείνετε κι εσείς κά

•

ποια βιβλία ή πάλι δυσκολεύεστε να βρείτε κάποιο από αυτά

•

•

•
•

•

•

«Αιτωλοακαρνία-Περιήγηση» του Ντίνου Θεολογίτη ΕΚ
ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

«ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του» του Θωμά

«Αχελώος» του Νίκου Πέτρου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΑΝΙ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αθήνα

«Βυζαντινή Αιτωλοακαρνία» Αθανασίου Δ. Παλιούρα ΕΚ
ΔΟΣΕΙΣ ΙΦΙΤΟΣ

Καθηγήτριας Πανεπιστημίου

Π. Καλαμπόκη

«Γουριά Μεσολογγίου» του Διονύσιου Σ. Μπερερή ΑΘΗ

2002 Επικοινωνία: 210 8314210

210 36 45 057 της

Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνας Μπάδα

- ΜΟΥ

ΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

•

«ο κόσμος της εργασίας» Οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας
κοινωνία:

«Η Ελλάδα του Τάκη Τλούπα» Αντώνης Καρκαγιάννης

ΝΑ

«Μνήμη Παπαποστόλη» του Κώστα Κακαβιά ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μεσολογγίου (180ς-200ς) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Επι

Γιώργος Χ. Χουρμουζιάδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΩΝ

•

2004

ΙΒΥΚΟΣ

που σας παρουσιάζει η στήλη, μπορείτε να επικοινωνείτε με
τη διεύθυνση της εφημερίδας.

«Η ιστορία της ελληνικής πόλης» του Μιχάλη Α. Τιβέριου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Αρχαιολογία και

2004

«Ανεβαίνοντας» Επισκόπου Αχελώου Ευθύμιου Κ. Στύλιου
Επικοινωνία:

210 36 07 938

2004

150 Αν1'άμωμα ΞηρομεΡI1'ών: «Αφιέρωμα στο θεσμό του Αν1'αμώμα1'Ο(»
Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους απλού κόσμου, αλλά και

επίσημων φορέων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το

150 Αντάμω

τευτής της Ν. Δ. κ. Σ. Λιβανός, ο πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ κ. Φ. Φαρ

μάκης, πρώην πρόεδροι της ο.Π.ΣΥ.Ξ, ΠΑΝ.ΣΥ και πολλοί άλλοι.

μα Ξηρομεριτών που αποτέλεσε ένα τιμητικό αφιέρωμα στο «Θε

Στην εκδήλωση έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα τα χορευτικά του Δήμου

σμό του Ανταμώματος» .

Ανακτορίου, των Συλλόγων Κατουνιωτών, Αετινών και Κανδηλιω

Η καθιερωμένη και σαφώς επιτυχημένη σε βάθος χρόνου εκ

τών Αθήνας, καθώς και το συγκρότημα « Η Ελληνική Λεβεντιά»

δήλωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακατσαναίων Αττικής-Πειραιώς.

(Ο.Π.Σ.Υ.Ξ.) έλαβε χώρα στο Αττικό Άλσος και αν μη τι άλλο άφη
σε ικανοποιημένους διοργανωτές και επισκέπτες, οι οποίοι και εί
χαν να πουν τα ... καλύτερα για την οργάνωση της εκδήλωσης.

Η Αδελφότητα Πενταλοφιτών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
έκανε αισθητή την παρουσία της στο χώρο, παρέθεσε μεζέδες και
κρασί προσφορά του οινοποιείου ΜΑΛΕΒΟΣ.

Αξίζει ν' αναφέρουμε ότι, προκειμένου όλα να είναι στην εντέλεια,
χρειάστηκε η συνεργασία και των

23

Συλλόγων-Μελών της Ομο-

σπονδίας.

/

Την επιτυχημένη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αρκε
τοί πολιτικοί και όχι μόνο-παράγοντες του νομού Αιτωλοακαρνίας,

μεταξύ των οποίων ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Α. Μακρυπίδης, ο πολι-

Οι αμπε nών ες μας βρίσ κ ονται στπ Maγoύrια

Τ ε γέ α ς , στο ανατο n ι κό τμπμα του
MαVΤlν E ΙO K Oύ οροπεδ ίο υ, σε υψ ό μ ετρο

μ έ τρ ων . Για τπν πaραγωγπ τ ω ν κ ρασι ώ ν μα ς ,

1999

ΛΕ Υ ΚΟ " ΜΟΣ ΧΟΦΙΛΕΡΟ ' και ΚΟΚΚΙΝΟ

MAΙEνOB~
,/ (Ι'π{'μόμα,f - ( 9f v offofe/o

OJltO/ μ-(ι

SΙj>fO' cυ dllf( /ωrυtf/

00

" CABERNET·S AUNI GNON' ,

Βάvvας Φώτης

700

ε φαρμ ό ζουμε τπν

Χωματουργικές εργασίες

π αρ αδο σιακπ τε χ νικπ K O rιMιέργ ε ια ς και

παντός τύπου

ο lνοπο ίπ σπ ς ε λ έ γχοντα ς αυστπρ ά τ π

σ τρ ε μματική α π ό δοσπ του αμπε rι ιoύ κάτω
από

800 κ ιλά αν ά στρ έ μμα .

Παρ ά γετ α ι σ ε π εριορι σ μ έ νο αριθμό φιαλ ών .
Το μ ε γα n ύτε ΡΟ μ έ ρ ος τπ ς παραγω γ πς μα ς

τηλ.

εξ άγεται στι ς ΗΠΑ .

Πεvτάλoφoς

Μαγούλα Τεγ έ ας Αρκαδfας
Τπλ έ φωνα επικοιvωvfας : 2710 544 813 . 6936459721

[

6944 41 23 96

ΕΠΙΠΛΟΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΤΑ=Ι

Τ ριovι:oφυλλόπoυλoς Σωτήριος

~ ~-~

έπιπλα
παντός
τύπου

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ ΠΕΤ ΡΟΝ ΙΚΟΛΟ Σ
Τηλ,

6944 46 79 78
2102635532

28 η ς Ο κτωβ ρί ο υ 49 - Ασπ ρ όπυ ργος
τ η λ 21 0 5 5 76 560 - κ ιν , 6972 88 31 78
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ΟΙΝΙΑΔΕΣ
Οι Οινιάδες ήταν η δευΤεΡη σημαντικότερη πόλη της αρχαίας

Εικάζεται ότι η πόλη είχε κι άλλα μεγαλυτερα λιμάνια για την εμπο

Ακαρνανίας μετά τη Στράτο. Η μυθολογία αναφέρει ως ιδρυτή

ρική της κίνηση) πιο νότια και πιο ανατολικά από τα τείχη της.

της τον Αλκμαίονα και ότι αργότερα ο Ηρακλής) αφου νίκησε τον

Το θέατρο της πόλης) χτισμένο τον

Αχελώο) την παραχώρησε στο βασιλιά της Καλυδώνας Οινέα. Στην

να'ίκή επιρροή) έχει τριάντα σειρές καθισμάτων. Στις τρεις πρώτες

πραγματικότητα) οι οικιστές των Οινιάδων ήταν Κορίνθιοι άποικοι

σειρές καθισμάτων είναι χαραγμένες επιγραφές που αναφέρονται

τον

στην απελευθέρωση των δουλων.

80

ή

70 Π.Χ.

αιώνα και το όνομά τους προέρχεται μάλλον από

40

αιώνα π.Χ.) με σαφή αθη

τη λέξη οίνος) ίσως γιατί τα σταφυλια και το κρασί ήταν τα κυρια

Σήμερα) το θέατρο έχει ανασκαφεί πλήρως) χρησιμοποιείται τους

προ'ίόντα του τόπου.

καλοκαιρινους μήνες για την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων

Κλειδί για τον έλεγχο της παραχελωίτιδας και του θαλάσσιου χώ-

στα πλαίσια του Φεστιβάλ Οινιάδων.

ρου στην έξοδο του Κορινθιακου) οι Οινιάδες αποτέλεσαν συχνά

Μέσα στα τείχη σώζονται ακόμα ερείπια οικοδομημάτων) ενός μι

στόχο επιδρομέων) κυρίως των Αιτωλών που τους κατέλαβαν και

κρου ναου) λουτρ ου) τάφων και πολλά ανοίγματα λαξευμένα στο

τους εγκατέλειψαν αρκετές φορές) προσπαθώντας να επεκταθουν

βράχο που ίσως ήταν δεξαμενές.

δυτικά του Αχελώου στην ακαρνανική γη. Το

Π.Χ. ο Φίλιππος

Εκτός από τις τεχνητές δεξαμενές) στις Οινιάδες και γενικώς στον

Ε' στο πλευρό των Ακαρνάνων εξεδίωξε τους Αιτωλους και ενί-

Τρίκαρδο υπάρχει μεγάλος αριθμός φυσικών ανοιγμάτων μέσα

219

σχυσε τις οχυρώσεις της πόλης με τα υλικά που έφερε από το κα-

στους βράχους. Δυο είναι τα μεγαλυτερα) τεράστια) απυθμενα χά

τεστραμμένο Παιάνιο) κατασκευάζοντας στην ακρόπολη και πάνω

σματα που χώνονται βαθιά στην ασβεστολιθική καρδιά του λόφου)

από το λιμάνι τους μεγάλους πυργους που σώζονται ερειπωμένοι

γεμάτα νερό και τα δυο σε μικρή απόσταση έξω από τα τείχη. Οι

ως σήμερα.

ντόπιοι τα αποκαλουν Λάμιες και οι παραδόσεις τα θέλουν στο ι

Δυτικά των Οινιάδων αντί για χωράφια υπήρχε η αρχαία λίμνη Κυ-

χειωμένα από πανέμορφα ξωτικά που τραβουν όποιον τα ενοχλή

νία που απλώνονταν ως τα ριζά της Καληχίτσας και έφτανε ως το

σει στα μαυρα τους τα βάθη.

λόφο της Παναγιάς) ενώ καταμεσής στη λίμνη) ένα μικρό νησάκι

Τα απρόσιτα νεΡοβάραθρα και τα πολλά ανοίγματα στους βράχους

στεκόταν οχυρωμένο ως προμαχώνας της πόλης.

φαίνεται πως γέννησαν τους θρυλους ότι ο λόφος είναι διάτρητος

Τα τείχη της πόλης ενίσχυαν τη φυσικά οχυρή θέση της ανάμεσα

και κρυβει στο εσωτερικό του υπόγειες σπηλιές) κρυπτες με θη 

στις λίμνες Κυνία) Μελίτη και Ουρία που την περιέβαλαν από τρεις

σαυρους-ανάμεσά τους μια σκαλιστή χρυσή γουρουνα με εννέα

πλευρές) ακολουθώντας τις κλίσεις του εδάφους) πάντα στο ανώ-

γουρουνόπουλα-ακόμα και το παλάτι του βασιλιά Ανήλιαγου. Απ)

τερο και πιο απρόσιτο σημείο. Έχουν συνολικά μήκος πάνω από

αυτούς τους θρύλους φαίνεται ότι προήλθε στους μεσαιωνικους

επτά χιλιόμετρα και πολυ ακανόνιστο σχήμα) γεμάτα εσοχές και

χρόνους και η ονομασία Τρίκαρδος «λόφος με τις τρεις καρδιές».

προεξοχές που επέτρεπαν στους υπερασπιστές να πλευροκοπουν

Σε μικρή απόσταση βόρεια του Τρίκαρδου βρίσκεται ο μικρός λοφί

τους επιτιθέμενους.

σκος του Λεσινίου) άλλοτε νησάκι καταμεσής στα νερά της Κυνίας.

Στα τείχη ανοίγονται συνολικά

14 πυλες)

φτιαγμένες όλες με δι-

αφορεΤ,ική τεχνοτροπία η καθεμιά. Πιο εντυπωσιακή εξ αυτών) η

Εκεί) ίσως βρισκόταν η οχυρωμένη Νάσος) την οποία αναφέρεται

λοξή θολωτή πυλη σΤ1i1ν ακρόπολη του λιμανιου.

ότι κατέλαβε το

212 π.Χ. μαζί με τις Οινιάδες θ Ρωμαίος στρατη
γός Μάρκος Βαλέριος Λαίβινος) στο πλευρό των Αιτωλών κατά τη

Στη βορινή πλευρά του λόφου) προς την πλευρά της Κυνίας) ένας

διάρκεια του .Ν Μακεδονικου πολέμου.

στενός κόλπος εισχωρουσε στα τείχη) ως την καρδιά της πόλης κι

Στις αρχές του 190υ αιώνα το νησάκι) όπου είχε χτιστεί το μονα

εκεί βρίσκονταν το λιμναίο λιμάνι των Οινιάδων.Στο άνοιγμα του

στήρι της Παναγίας της Λεσινιώτισσας) ήταν ακόμη απρόσιτο ανά

κόλπου) προστατευμένος από τη μικρή ακρόπολη βρίσκονταν ο

μεσα στα έλη της Κυνίας κι απο:τελουσε συχν« καταφυγιο των κα

ναυσταθμος με ταρσανάδες) αποβάθρες και σκεπαστους «νεωσοί-

τοίκων της περιοχής κατά τις επιδρομές των τουρκων. Μετά την

ιοστάσια).
Οινιάδων που σώζεται έως σήμερα) είναι ένα από τα

κάθοδο του Κιουταχή το 1825 στο νησάκι συγκεντρώθηκαν πολλοί
. από τους αμάχους των γυρω χωριών. Υπό την αρχηγία Τθυ

,,'n,~""'N αρχαιολογικά μνημεία της χώρας μας. Ένα στε-

γου Δημοτσέλιου οι Έλληνες αγωνιστές κρ«τησαν

ι λαξευμένο στο βράχο) με κάθετα τοιχώματα και στο

Λεσινιώτισσας απάτητη από τουρκου πόδι και σώθ

αίνονται έξι παράλληλα αντερείσματα που δημιουρ-

μετά την κατάλqψη του Αιτωλικου και του

για επτά σκάφη. Η τοποθεσja oνOμάlζ&ταΙι1~~~βΙ,_~ιjιl
λόγω των τεράστιων κρίκων που χρησιμΟ71!θΙΟ' -

Οινιάδες ονομάζεται ο Δήμος μας που
1",I"'g..'~.U" του Αχελώου και ai)]!(i)T λε ' αι

,.ot1Ifόc.ι.fi1IITI n" των καραβιών.

αρ σκευή

8

~ Σάββατο

Κατοχή) Νεοχώ
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''Ο Χριστός ξανασταυρώνεται"
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